
 

 
 

Benvolguda família, 

Amb la present, us informem d’alguns aspectes a considerar durant els propers dies: 

FESTA DE FINAL DE CURS 

La nostra festa d'enguany té dues convocatòries: 

 Divendres 15 de juny, a partir de les 17h, la coral farà un petit repàs d'algunes cançons 

apreses durant els darrers sis anys amb la intenció que grans i petits gaudim d'una bona 

estona. El concert l'acompanyarem amb un berenar de pa amb xocolata per a tots els nens i 

les nenes. 

 Dissabte 16 de juny celebrarem la festa de fi de curs amb activitats al matí i a la tarda: 

exhibició d'extraescolars, xeringada, tallers  i sopar familiar per acomiadar el curs i per 

celebrar plegats el desè aniversari de l'escola.  

Reserveu-vos les dates i estigueu pendents de la informació sobre la programació que es 

compartirà mitjançant el web, els grups de whatsapp i el facebook de l'escola. 

Projecte Anima[t] 

El dia 15 de juny els nens i les nenes de sisè, inauguren a Can Palauet la mostra de "Curts 

d'animació" que han estat fent aquest curs dins el projecte Anima[t]. Aquesta mostra la podrem 

anar a visitar durant tot un mes. Us convidem a anar-hi. 

JORNADA CONTINUADA 

La nostra escola fa jornada intensiva del 18 al 22 de juny:  

- L’horari escolar serà de 9h a 13h. 

- El servei de menjador serà de 13h a 15:30h. 

- Les activitats d’escacs i robòtica es faran a les 13h.  

- Les activitats extraescolars les avançarem una hora respecte a l'horari habitual: de 15:30h 

a 16:30h (1r. torn) i de 16:30h a 17:30h (2n torn).  

- I el  servei d’acollida de tarda serà fins a les 16:30h. 

ASSEMBLEA GENERAL DE PARES I MARES 

Us convidem a participar en la darrera assemblea de pares i mares que se celebrarà el proper 

dimecres 20 de juny a les 20:30h. 

INFORMES DE FINAL DE CURS 

 El proper dijous 21 de juny lliurarem els informes a les famílies dels nens i les nenes 

del cicle de petits, de mitjans i de 4t i 5è. Abans d'aquest dia, cada tutor o tutora s'haurà 

reunit com a mínim una vegada amb cada família durant el curs i, durant aquests darrers 

dies, hauran convocat les famílies amb les quals l'equip de mestres hagi considerat 

necessari fer una darrera reunió de tancament.  



 En el cas dels grups de sisè, els informes es lliuraran el proper 27 de juny de 8:30h a 

10:30h i d’11:00h a 13h. En aquest cas es fa una trobada d'uns deu minuts 

aproximadament amb cada família. Caldrà que informeu, mitjançant l’agenda del vostre 

fill/filla, quina és la franja que us va millor o si teniu disponibilitat plena dins de l’horari que us 

hem indicat. Un cop els tutors de sisè tinguin les peticions de totes les famílies dels seus 

grups respectius, us faran arribar la confirmació de l’horari de la reunió. 

Divendres 22 de juny serà el darrer dia d’escola d’aquest curs 

I una darrera cita... 

10è ANIVERSARI 

El proper dimecres 27 de juny les escoles Joan Coromines, Marta Mata i 

Montserrat Solà, celebrarem el nostre desè aniversari al cafè de mar a 

les 19h. Properament rebreu la informació oficial de l'acte. 

 

Amb el desig que gaudim d’un bon final de curs, rebeu una salutació. 

L’equip de mestres de l’escola Montserrat Solà 

Mataró, 8 de juny de 2018 
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